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Vo Zvolene, 10. 10. 2013 

 

Memorandum Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky 
za vytvorenie podmienok na kvalitné a špecializované vzdelávanie absolventov 

v oblasti drevených stavieb a drevárskych výrobkov 

Drevársky priemysel v súčasnosti nemá na Slovensku honosné postavenie automobilovej 
výroby, nevedú sa o ňom ekologické debaty ako o energetike, chýba mu reklamná kampaň, 
akú majú chemické výrobky a podľa niektorých si nevyžaduje strategické riešenia, ako napr. 
strojárstvo. Napriek tomu drevársky a nábytkársky priemysel na Slovensku existuje a je viac 
ako potrebný.  Lesy a umne využité drevo, ktoré lesy neustále produkujú, sú základom aj pre 
rozvoj drevospracujúceho priemyslu, ktorý je pre slovenskú ekonomiku strategický.  Jednou 
z priorít ZSD je aj zvýšenie finalizácie dreva v slovenských podmienkach tak, aby sme túto 
strategickú surovinu, podľa možnosti, obohatili o čo najväčšiu pridanú hodnotu. Jedným z 
najväčších potenciálov je pritom stavebná a nábytkárska výroba. O tom, že sa podiel 
drevených stavieb na celkovom výkone stavebníctva zvyšuje, presviedčajú príklady z Českej 
republiky, kde sa v súčasnosti tento podiel pohybuje okolo 8%. O príkladoch z Nemecka, 
Rakúska, Škandinávie či USA azda ani hovoriť netreba.  

Lepšie zhodnotenie domácej strategickej obnoviteľnej suroviny dreva predpokladá vysokú 
odbornú a vedeckú multidisciplinárnu erudíciu a kreatívnosť, ale predovšetkým ľudský 
potenciál vysokoškolsky vzdelaných kádrov v rôznych pozíciách – od stredných riadiacich 
pracovníkov, vedúcich výroby, projektantov a konštruktérov, manažérov stavieb, stredných 
podnikateľov, až po špičkových výskumných a vývojových pracovníkov. Špecifickosť dreva si 
pritom vynucuje aj špecifické vzdelanie v medziodborových oblastiach. V budúcnosti sa 
očakáva narastanie významu inovácii drevárskych výrobkov, pre ktoré sú vytvorené vhodné 
podmienky – dostatočné zásoby dreva ako reprodukovateľnej suroviny, odborne vyspelá 
spracovateľská a dlhodobá tradícia drevárstva. Práve oblasť nízkoenergetických 
a ekologických drevených stavieb sa v súvislosti s energetickou hospodárnosťou 
a environmentálnym hodnotením budov stáva vysoko perspektívnou a už teraz je na trhu 
práce po absolventoch prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania 
v špecializovanej oblasti konštrukcií drevených stavieb vysoký záujem.  

V nadväznosti na experimentálny študijný odbor „Drevostavby“ novozavedený na piatich 
stredných odborných školách na Slovensku, by sa žiadalo aj vytvorenie samostatného 
študijného odboru na vysokých školách v prvom i druhom stupni štúdia, ktoré by vytvorilo 
podmienky pre kvalitnejšie špecializované vzdelávanie v tejto oblasti.  

 

Ing. Igor Patráš,         Ing. Igor Kuzma, 
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